Infoboekje obs De Spiegel 2017-2018
Inleiding
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Dit is het informatieboekje /jaarkalender voor het schooljaar 20172018 van obs De Spiegel. Hierin staan alle praktische zaken vermeld
die te maken hebben met de dagelijkse gang van zaken op school. In
de schoolgids en op de website staat uitgebreidere informatie. Als u
deze kalender uitprint en op een handige plaats hangt, heeft u altijd
alle informatie bij de hand.
Met vriendelijke groeten,
Team De Spiegel
Adres
OBS De Spiegel
Brikstraat 6
1503 BK Zaandam
Telefoon: 075 6164781
E-mail: info@obsdespiegel.org
Website: www.obsdespiegel.org
Bestuur
Bestuur:
Zaan Primair
Ds. M. L. Kingweg 206
1504 DG Zaandam
075-6504888
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Personeel
Directeur:
Marian Kuiper
Adjunct directeur
Marjan Fleumer
Zorgcoördinator
Bianca Batenburg en Toos Bohnenn
Startgroep:
Zülâl Güçlü
Groep 1:
Irma Finke en Marieke Salsano
Groep 1-2:
Carola Hartog en Marrianne van Gulik
Groep 2:
Nanda van den Berg en Caroline Beerthuijzen
Groep 3:
Mariël de Jong en Katja Kremer
Groep 3-4:
Michel van Dansik en Irma Finke
Groep 4:
Francine Hartog en Jaap Stoffer
Groep 5:
Bojoura Smit/Pulle Cetin
Groep 6:
Jaap Stoffer en Trudie Kersten
Groep 7:
Linda Looze en Daniëlle Broodwinner
Groep 8:
Sandra Donker
Tweetalig onderwijsassistent:
VVE- specialist:
Gedrag specialist:
Taalspecialist:
Rekenspecialist:
Cultuur Begeleider
VVE Tutor
Gymnastiek:
Conciërge:
Administratie:

Menduh Köksal, Nurten Cevik
Angelique Pols
Linda Looze
Bianca Batenburg
Mariël de Jong
Francine Hartog
Hetty Greuter
Nurten Cevik
Dennis Brand
Gerrie Joosse
Marlene Bos
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Schooltijden
Maandag tot en met vrijdag:
08.30 uur - 14.00 uur
De school begint ’s morgens voor alle kinderen om half negen. Dat
betekent dat uw kind om 8.30 in de klas moet zijn. De deuren gaan
om 8.20 open. Iedereen mag dan alvast naar binnen om in de klas
wat te kletsen of te spelen. Om 8.25 gaat de 1e bel, zodat iedereen
weet dat hij/ zij naar binnen moet. Om 8.30 gaat de 2 e bel, de
lessen gaan beginnen
Vakanties 2016 – 2017
Herfstvakantie
21/10 t/m 29/10 2017
Kerstvakantie
23/12 2017 t/m 07/01 2018
Voorjaarsvakantie
24/02 2018 t/m 04/03 2018
Paasdagen
30/03 2018 t/m 02/04 2018 (incl. Goede
Vrijdag)
Meivakantie
27/04 2018 t/m 13/05 2018 (incl.
Koningsdag, Bevrijdingsdag en Hemelvaart)
Pinkstervakantie
20/05 2018 + 21/05 2018
Zomervakantie
21/07 2018 t/m 02/09 2018
1

Vrije (studie)dagen / afwijkende schooltijden:
Donderdag 5 oktober 2017: studiedag. Alle kinderen vrij
Vrijdag 6 oktober 2017: studiemiddag. Alle kinderen vrij
Maandag 6 november 2017: studiemiddag. Alle kinderen vrij
Vrijdag 22 december 2017: alle kinderen om 12.00 uur vrij
Woensdag 28 maart 2018: studiemiddag. Alle kinderen vanaf 12.00 uur vrij
Donderdag en vrijdag 14 en 15 juni 2018: studiedag. Alle kinderen vrij
Vrijdag 20 juli 2018: 2, calamiteiten dag, alle kinderen vrij

1
De vakanties in de Zaanstreek wijken soms af van het landelijke schema. Zo kan het
voorkomen dat bijv. reisgidsen andere vakanties voor Noord-Holland aangeven dan
hierboven is vermeld.
2 Calamiteitendag. Deze dag kan worden ingezet om uren in te halen als de school
onverwachts een dag sluit (bijvoorbeeld bij stroomuitval o.i.d.).
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Gymnastiek
De kleuters gymmen minimaal twee keer per week in het speellokaal.
Bij mooi weer wordt er dagelijks buiten gespeeld.
Gymkleding is noodzakelijk; Shirtje / broekje / gympakje en
gymschoenen zonder veters (met klittenband of elastiek). De
gymkleding blijft in de gymtassen op school. Wilt u de naam van uw
kind in de gymspullen noteren?
De kinderen in de groepen 3 en hoger gymmen in de gymzaal. Ook zij
moeten aparte gymkleding dragen. Gymschoenen zijn verplicht.
Tijdens de gymlessen moeten sieraden uit veiligheidsoverwegingen
worden afgedaan. Het is daarom verstandig die thuis te laten.
Na de gymles douchen de kinderen. Dit is verplicht! Over het
algemeen is de bewegingsintensiteit tijdens de gymlessen hoog. De
kinderen transpireren daardoor nogal. Douchen is uit oogpunt van
hygiëne wat ons betreft dan ook noodzakelijk.
Wilt u 's winters natte haren voorkomen, geef dan naast een
handdoek, een badmuts mee.
Gymrooster:
Tijd
08.30 – 09.15 uur
09.15 – 10.00 uur
10.00 – 10.45 uur
10.45 - 11.30 uur
11.30 – 12.15 uur
12.15 - 13.00 uur
13.10 – 13.55 uur

Woensdag
8
7
6
5
4
3
3-4

Donderdag
8
7
6
5
4
3-4
3
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Website
Onze school heeft een eigen website waar allerlei informatie, foto’s,
nieuwtjes en andere leuke dingen op staan. Van allerlei activiteiten
worden foto’s gemaakt die u hier kunt bekijken. De website wordt
zeer regelmatig bijgewerkt.
Als u niet wilt dat er foto’s van uw kind op de website te zien zijn,
dan kunt u dit schriftelijk bij de schoolleiding kenbaar maken.
Het internetadres van onze school is:
www.obsdespiegel.org
Spiegel nieuws
Elke week worden nieuwsitems geplaatst in de Spiegelapp, deze kunt
u vinden in de app-store van uw smartphone of tablet. Zoekt u op
Zaan Primair en dan op De Spiegel. Mocht dit problemen geven,
vraag het even aan de leerkracht van uw kind. Daar kunt u ook
terecht voor de wachtwoorden van de afgesloten onderdelen (foto’s,
groepsnieuws etc.)
In gesprek over uw kind
Regelmatig contact met de ouders is van groot belang en wordt door
de leerkrachten zeer op prijs gesteld. Dit schooljaar gaan wij weer
werken met een gespreksarrangement. In overleg met u spreekt de
leerkracht hoe en hoe vaak er informatie over uw kind wordt
uitgewisseld. Dat kan zijn via de mail of in een persoonlijk gesprek.
Vanaf groep 4 zullen wij uw kind zoveel mogelijk betrekken bij de
gesprekken.
Rapport / verslag / toetsing
De leerlingen van groep 1 t/m 7 krijgen twee keer per jaar een
rapport. Het eerste rapport krijgen ze rond februari, het tweede
rapport in de periode juni/juli. Het februari rapport hebben we
graag binnen twee weken ondertekend terug. Het eindrapport
ontvangen we graag, eveneens ondertekend, zo snel mogelijk na de
zomervakantie.
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Voor leerlingen die naar het Voortgezet Onderwijs gaan is een
apart, voor alle Zaanse scholen geldende procedure opgenomen.
Meer informatie kunt u vinden op onze website.
De ouders van groep 8 leerlingen ontvangen hierover uitgebreidere
informatie. In juni gaan de aanstaande schoolverlaters een
kennismakingsbezoek aan hun school voor voortgezet onderwijs
brengen. De datum vindt u in de jaarkalender.
Overgang naar een volgende groep
Kinderen beginnen op De Spiegel als ze 3 jaar en 9 maanden zijn in
de combinatiegroep: startgroep/groep 1. Voor kinderen die in
oktober, november of december jarig zijn, geldt de regel dat ze na
de zomervakantie in deze startgroep/groep 1 worden geplaatst en
rond de herfstvakantie bespreken we welke kinderen mogelijk door
kunnen stromen naar groep 1. Verder vindt de overgang naar groep 1
plaats na de zomervakantie. Aan de hand van de ontwikkelingen die
een kind doormaakt wordt bepaald of een kind doorstroomt naar de
volgende groep.
Dit geldt ook voor de overgang van groep 1 naar groep 2.
Van groep 2 naar groep 3.
In de loop van groep 2 stellen we ons de vraag of de doorgaande
ontwikkeling van een kind gebaat is bij een overgang naar groep 3.
Bij de meeste kinderen is dit het geval. Soms echter zijn kinderen
in groep 2 nog zo gericht op spelen en open onderwijssituaties, dat
de overgang naar groep 3 te abrupt is en geen doorgaande
ontwikkeling gegarandeerd kan worden. We nemen de
overgangsbeslissing van groep 2 naar groep 3 zeer overwogen.
Daarvoor observeren wij en maken wij gebruik van het
leerlingvolgsysteem. Indien nodig wordt er een individueel
onderzoek afgenomen.
Als we twijfel hebben over de doorstroming van een kind naar groep
3, dan bespreken we dit vóór eind januari al met de
ouder(s)/verzorger(s).
Desgewenst zal in de periode april-mei een tweede gesprek hierover
volgen.
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Overgang naar groep 3.
Ook na groep 3 wordt jaarlijks zorgvuldig bekeken of een kind
gebaat is bij de overgang naar een volgende groep. In geval van
twijfel hierover zal dit aan de hand van de gegevens uit het
leerlingvolgsysteem en eventuele andere onderzoeken tijdig met de
ouder(s)/verzorger(s) worden besproken.
In alle gevallen besluit de school uiteindelijk in welke groep het kind
geplaatst zal worden. De school blijft er verantwoordelijk voor, dat
het kind op haar/zijn niveau begeleid zal worden, zodat de
doorgaande ontwikkeling van het kind gewaarborgd blijft.
MR
De medezeggenschapsraad denkt en beslist mee over schoolzaken
en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs
op school. De MR heeft daarvoor regelmatig, ongeveer eens in
de zes weken, overleg met de directie en/of het schoolbestuur. Dit
overleg gaat bijvoorbeeld over zaken als de besteding van geld, de
kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije
dagen en de wijze waarop ouders meehelpen op school. Wilt u ook
meedenken? Neem dan contact op met de voorzitter van de MR,
Oznur Bayram op mr@obsdespiegel.org.
Even voorstellen:
Mijn naam is Bianca Batenburg. Ik ben hier
begonnen als leerkracht groep 3/4, later ben ik
zorgcoordinator geworden op deze school. Op het
ogenblik werk ik 4 dagen als zorgcoordinator van
de groepen 4t/m 8. Sinds een aantal jaar zit ik in
de MR van de Spiegel. Ik notuleer alle
vergaderingen.
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Mijn naam is Angelique Pols. Ik ben naast MR lid
ook de penningmeester van de MR. Ik zorg ervoor
dat de ouderbijdrage binnenkomt en dat deze
goed wordt begroot en besteed. Naast
penningmeester ben ik ook VVE coördinator en
werk ik met onze Pientere Kleuters. Als Event
manager organiseer ik alle feesten op school.
Mijn naam is Sandra Donker. Ik ben op dit moment
de leerkracht van groep 8. Per schooljaar 2017-2018
ben ik namens de personeelsgeleding lid van de MR
wat inhoudt dat ik mijn collega’s vertegenwoordig in
de MR. Ik kijk er naar uit om mee te denken en bij te
dragen aan het beleid van De Spiegel, zodat wij ons
als school verder gaan ontwikkelen.
Mijn naam is Oznur Bayram en ik ben de moeder
van Tugra Ali van groep 5. Sinds drie jaar ben ik
MR-lid en sinds dit jaar voorzitter.
Ik ben erg blij om via deze weg een steentje te
mogen bijdragen aan de wensen van zowel
ouders als kinderen in een goede samenwerking
met de school. Ik hoop dat iedereen een
hele fijne vakantie heeft gehad en ik hoop dat
we weer vol energie in het nieuwe schooljaar elkaar mogen
begroeten!
Mijn naam is Hacer Koc en ik ben moeder van drie
dochters. Mijn jongste dochter Dila zit in groep 5. Mijn
oudste twee dochters hebben vanaf groep 1 ook op de
Spiegel (destijds de Branding) gezeten.
Een aantal jaren geleden, voor-, tijdens- en na de fusie
van de Branding en de Feniks, heb ik ook deelgenomen
in de MR raad. Dat is een leuke en interessante ervaring voor mij
geweest. Samen met andere MR ouders en onze leerkrachten
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hebben we altijd geprobeerd het beste voor onze school te
bereiken.
Graag wil ik hierbij mezelf als nieuw MR- lid even voorstellen.
Mijn naam is Tugba Sen, moeder van Eray (groep 4). Eray heeft 2
broers van 16 jaar oud. Zij hebben op obs de Branding gezeten, de
fusie Feniks/Branding meegemaakt maar de Spiegel net niet. Dit
betekent dat ik heel veel jaren actief ben op school. İk help graag
met allerlei activiteiten op school en ben altijd aanwezig. Toen ik
hoorde dat de MR op zoek was naar een nieuw lid heb ik me hiervoor
opgegeven. Vanaf dit schooljaar zal ik deelnemen
aan de vergaderingen , voor eventuele vragen kunt u
daarna ook bij mij terecht. Ik hoop natuurlijk op een
prettige samenwerking, waar ik overigens niet aan
twijfel.
Met vriendelijke groeten,
Tugba Sen
Ouderhulp
Veel ouder(s)/verzorger(s) helpen “De Spiegel” bij uiteenlopende
activiteiten. Belangrijk hierbij is dat de ouders zelf ook diverse
activiteiten organiseren. Uiteraard helpt het team daar graag bij.
Wilt u ons helpen? Meld u dan aan bij juf Angelique.
Ouderkamer
Op De Spiegel organiseren we regelmatig ouderkameractiviteiten.
Dit varieert van gezellig samen zijn, opvoedkundig advies, informatie
over schoolzaken en zelf iets leren (bv Powerpoint of EHBO). De
data zijn in de kalender opgenomen en een uitnodiging hangt een
week van te voren op het informatiebord bij de ingang.
De Spiegel is een VVE-school. In de kleuterbouw wordt gewerkt met
een speciaal programma (Piramide) waar alle ontwikkelingsgebieden
aan bod komen, met de nadruk op taal.
Om hier thuis goed op aan te kunnen sluiten, kunnen ouders van de
kleuterbouw de cursus VVE-thuis volgen. Hier wordt uitleg gegeven
over activiteiten die je thuis met je kind kunt doen, die aansluiten
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bij de activiteiten op school. De materialen die hiervoor nodig zijn
(boekjes, potloden, lijm, papier en nog veel meer!) zijn bij het
cursusmateriaal inbegrepen.
Schoolreisjes/excursies
Natuurlijk gaan alle groepen ook komend schooljaar weer op
schoolreis. Het is en blijft altijd weer één van de hoogtepunten van
het jaar.
De kinderen uit de startgroep/groep 1 t/m groep 7 gaan in mei, juni
of juli één dag weg.
De kosten voor het schoolreisje, inclusief de vrijwillige
ouderbijdrage, is €50 per kind,
Aan het eind van hun basisschooltijd gaat groep 8 op kamp naar
HEE6 op Terschelling. De ouders krijgen hierover tegen die tijd
uitgebreide informatie.
Groep 8 kan al snel in het nieuwe schooljaar voor hun schoolreis gaan
sparen. De kosten, inclusief de ouderbijdrage, zijn € 120,-- per
kind. Wij vragen u alvast rekening te houden met deze uitgave.
De betaling van het schoolreisje en de vrijwillige ouderbijdrage
kan worden overgemaakt op IBAN NL 51 RABO 014 212 877 5
op naam van obs De Spiegel. Om alles goed te laten verlopen
accepteren wij geen contante betalingen meer.
Het is mogelijk om het bedrag in maandelijkse termijnen te betalen.
U kunt dit aan het begin van het schooljaar aangeven bij de
leerkracht van uw kind.
Alle klassen hebben naast hun schoolreisje nog minimaal één
excursie. Bovendien gaan alle groepen jaarlijks een keer op
theaterbezoek. Dit gebeurt in samenwerking met alle andere
openbare basisscholen van Zaan Primair in Zaanstad. Deze excursies
worden in principe uit de ouderbijdrage bekostigd.

Infoboekje obs De Spiegel 2017-2018
Ouderbijdrage
Jaarlijks wordt aan de ouders/verzorgers gevraagd een vrijwillige
bijdrage te betalen. Van dit geld worden verschillende activiteiten
betaald zoals het sinterklaasfeest, de kerstmaaltijd, de disco
avond, excursies, sporttoernooien, afscheid groep 8 en nog veel
meer!!!!! Het is belangrijk dat zoveel mogelijk ouders de
ouderbijdrage betalen. We kunnen dan meer activiteiten
organiseren. De ouderbijdrage is door de MR vastgesteld op € 20,per leerling.
Schoolsporten/schoolactiviteiten
Schoolsporttoernooien waaraan de school meedoet zijn:
* voetbal (maart/ april) voor de bovenbouw
* korfbal (mei/juni) voor groep 3 en hoger.
We schrijven in bij voldoende deelnemers en begeleiders.
Daarnaast organiseren we onder andere:
* een zomerfeest of picknick
* De Spiegel-wandeltocht
* de spiegelshows
* een disco avond voor groep 5 t/m 8
* voorleesmomenten
Startgroep/groep 1
Uw kind mag bij ons met drie jaar en negen maanden naar school. Uw
kind komt dan in de startgroep/groep 1. Wij doen dit om uw kind
goed voor te bereiden op groep 1 activiteiten. Uw kind is goed
gewend als het vier jaar wordt. Inschrijven voor de
startgroep/groep 1 betekent dat u uw kind definitief inschrijft op
basisschool De Spiegel.
Brede School activiteiten
Ook dit schooljaar worden er weer veel leuke activiteiten
aangeboden na schooltijd. Bijvoorbeeld dans, zingen, sport en
techniek. Wij vragen daarvoor een kleine bijdrage. Deze activiteiten
worden aangekondigd op de posters in school en via de Spiegel-app.
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U kunt uw kind opgeven via het inschrijf systeem Gras. Het geld
moet vóór de eerste les worden betaald.
Biebbus
1x per vier weken komt de Biebbus op school. Alle klassen gaan dan
o.l.v. de leerkracht naar de Biebbus om boeken te ruilen.
Luizencontrole
Na iedere vakantie worden de kinderen gecontroleerd op hoofdluis.
Fietsen
De meeste kinderen wonen dicht bij school. Het is dan ook in de
regel niet nodig om met de fiets naar school te komen. Dat is
bovendien niet erg verstandig; hoewel de stallingen vanuit de lokalen
te zien zijn, is diefstal niet uit te sluiten. Als het niet anders kan
(kinderen die wat verder weg wonen of iets dergelijks), zorg dan in
elk geval voor een goed slot. We kunnen helaas geen enkele
verantwoordelijkheid aanvaarden voor vermiste fietsen. De fietsen
moeten in de daarvoor bedoelde rekken gezet worden. Stallen in de
school is niet mogelijk.
Gevonden voorwerpen
De gevonden voorwerpen worden maximaal twee maanden bewaard.
Neem contact op met een groepsleerkracht of conciërge om in de
voorraad gevonden voorwerpen te kijken.
Voor- en na schooltijd kunt u altijd op zoek naar verloren
gymschoenen, wanten, handdoeken, broodtrommels etc.
Schoolverzekering
De school verzekert de kinderen tegen ongevallen. De verzekering
geldt van een uur voor schooltijd tot een uur erna.
Materiële zaken zijn niet verzekerd. Zoekgeraakte of beschadigde
kleding en dergelijke worden dan ook niet vergoed. De premie voor
dergelijke verzekeringen gaat de draagkracht van een school te
boven. Voor meer informatie verwijzen we u naar onze website.
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Heeft u klachten over de school?
Overal gaan wel eens dingen mis of ontstaan misverstanden. Dat kan
bij ons op school ook gebeuren. Mocht u het op bepaalde punten niet
eens zijn met ons of klachten hebben over de gang van zaken op
school, meldt u dat dan in eerste instantie bij de groepsleerkracht
van uw zoon of dochter. Samen zoeken we dan naar een goede
oplossing.
Mocht dit niet lukken dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen
met de directie of zelfs met onze vertrouwenspersoon (Marrianne
van Gulik of Linda Looze) als ook het gesprek met de directie niet
naar uw tevredenheid verlopen is. Zij zullen uw klacht volgens de
afgesproken procedure behandelen. Zaan Primair heeft een eigen
klachtenregeling. Deze regeling ligt op school ter inzage. Hierin
vindt u een beschrijving van de procedure die men moet volgen bij
het indienen van een klacht.
Smal Ondersteunings Team (SOT) en Breed Ondersteunings
Team (BOT):
Het SOT en het BOT komen op de basisschool in beeld als de
zorg op groeps- en schoolniveau niet toereikend is en aan een
specifieker interne en/of externe ondersteuning wordt gedacht. In
het kader van Passend Onderwijs gaat het overleg met het SOT en
het BOT altijd in overleg met ouder(s) en/of verzorger(s).
Het SOT is een overleg tussen de leerkracht, intern begeleider, een
vertegenwoordiger van Centrum Jong en de school maatschappelijk
werkster. Bij het BOT maakt de directeur ook deel uit van het
overleg. Voor het BOT wordt u als ouder/verzorger uitgenodigd.
Doelen zijn:
 adviezen geven aan de leerkracht
 bespreking met externe specialisten
 evaluatie / onderzoek
 eventueel verwijzing naar Speciaal (basis) Onderwijs
voorbereiden
 advisering van ouders m.b.t. het aanvragen van een
ondersteuningsarrangement
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Opvoedspreekuur
Als ouders heb je allemaal wel eens momenten dat je het gewoon
niet meer weet. Dat je niet meer weet wat je moet doen als
opvoeder van je kind(eren). Dat kan door allerlei omstandigheden
gebeuren. Vaak kun je aan die omstandigheden niets doen.
Je kind kan thuis of op straat iets schokkends meemaken. Daardoor
kan het zo van slag zijn dat het heel ongewoon gaat reageren op zijn
of haar omgeving.
Ook kan het zijn dat je als ouder niet weet of je het wel goed doet.
Je twijfelt over de manier van aanspreken in de richting van je kind.
Niets om je voor te schamen, maar voor jou als ouder soms wel erg
vervelend omdat je het zo graag goed wil doen voor je kind. In dat
soort gevallen is het fijn om eens met iemand te praten en mogelijk
advies te vragen. Zo’n gesprek moet dan wel vertrouwelijk zijn en
niet gelijk leiden tot officiële instanties of procedures. Nee, je wilt
gewoon eens praten.
Voor vragen over de opvoeding kunt u op school en bij Centrum Jong
terecht. Op school hangt een prachtig folderbord van Centrum
Jong.
Er zijn folders aanwezig over verschillende onderwerpen die over
opvoeden gaan. Op de website van Centrum Jong
(www.centrumjong.nl) kunt u informatie vinden over het
opvoedspreekuur, cursussen voor ouders, cursussen voor kinderen
en nog veel meer.

Logopedie
Door allerlei bezuinigingen is de logopedie op de scholen
tegenwoordig zeer beperkt. De schoollogopedist heeft nog slechts
de taak om problemen (bij spraak, stem, gehoor en woordenschat)
te signaleren en te helpen bij het zoeken naar een passende
oplossing. Wel worden alle kinderen uit groep 2 onderzocht, de
zogenaamde screening. Dit gebeurt onder schooltijd.
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Op verzoek van ouders/verzorgers of de klassenleerkracht kunnen
ook kinderen uit andere groepen worden gescreend. Als een kind
tijdens de screening opvalt door een probleem, kan het als volgt
geholpen worden:
1. Als er een probleem gesignaleerd wordt, zal in de regel
verwezen worden naar een vrijgevestigde logopedist. De
behandeling wordt dan door ziekenfonds of verzekering
vergoed.
2. De logopedist kan op school controle houden over het probleem.
Indien later verwijzing toch nodig blijkt, kan hiertoe alsnog
worden overgegaan.
3. De logopedist kan adviezen geven aan ouders/verzorgers en
leerkrachten, zodat die het kind op een goede manier kunnen
begeleiden.
4. Voor kleuters is er het kleuterspreekuur. Observatie,
onderzoek, begeleiding en advisering staan binnen het
kleuterspreekuur centraal.
Met vragen over de logopedie kunt u altijd terecht bij de aan school
verbonden logopedist. Zij is niet op vaste tijden aanwezig, zodat u
voor het maken van een afspraak met haar even contact op moet
nemen met de schoolleiding.
De Spiegel werkt samen met de logopediste van Praatmaat. Iedere
woensdag is zij aanwezig. Onder schooltijd kunnen kinderen en hun
ouders (op afspraak) bij haar terecht.

Leerplicht / extra vakantie
In het algemeen is het niet mogelijk kinderen buiten de
vastgestelde vakanties te laten verzuimen. Wij moeten en willen ons
wat dit betreft houden aan de strenge richtlijnen van inspectie en
leerplichtambtenaar. Uitzonderingen mogen door ons slechts worden
gemaakt als er 'zeer gewichtige' redenen zijn aan te voeren.
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Voorbeelden van gevallen waarin de schoolleiding zo'n uitzondering
mag maken zijn:
 Huwelijk, jubilea, begrafenissen enz. van naaste familieleden.
Dit dient altijd vergezeld te gaan van de gevraagde officiële
documenten.
Een verzoek om verlof gaat altijd via de schoolleiding.
Opmerking: Vanaf 1999 is het wettelijk verboden extra vakantie op
te nemen aan het begin van het schooljaar!
Verzuim melden
Wij verzoeken u, bij ziekte van uw kind, doktersbezoek, e.d. voor
schooltijd te bellen of door te geven per mail aan de leerkracht. Elk
ander verzuim moet besproken worden met de schoolleiding.
Telefoon
Voor de meeste leerkrachten is het erg lastig onder schooltijd de
telefoon te moeten beantwoorden; ze staan immers voor de klas. We
verzoeken u daarom bij voorkeur te bellentussen 8.00 en 8.15 of na
schooltijd (vanaf 14.45 uur). U de leerkrachten ook mailen. Emailadressen zijn te vinden in de Spiegel-app of op de website.
Videobeelden
Voor intern gebruik maken wij in de school af en toe video-opnamen
in de klas. Wij gaan ervan uit dat u daar geen bezwaar tegen heeft.
Als u wel bezwaar heeft, dient u dit schriftelijk aan de schoolleiding
te melden.
Peuterspelen
Kinderopvang organisatie Tinteltuin is onze partner. We werken
nauw samen met peuterspelen De Spiegel. We werken aan dezelfde
thema’s en er is een overdrachtsgesprek als de kinderen
doorstromen naar de startgroep/groep 1.
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Buitenschoole opvang (BSO)
Buitenschoolse opvang , is de overkoepelende naam voor allerlei
vormen van opvang buiten schooltijd en is voor basisschoolkinderen
van 4 tot 13 jaar.
Voor ouders die werken en/of een opleiding volgen kan
buitenschoolse opvang een uitkomst zijn.
De kinderen van deze school worden opgevangen op BSO
Kleurenpracht totdat er op De Spiegel voldoende kinderen zijn die
gebruik gaan maken van de opvang.
TintelTuin biedt de volgende vormen van buitenschoolse opvang:
voorschoolse opvang, naschoolse opvang, vakantieopvang en
incidentele opvang. De BSO is een gezellige opvang waar de nadruk
ligt op vrije tijd.
De kinderen komen hier immers na een drukke schooldag. Er moet
niets, maar er kan wel een hele hoop.
Wij sluiten aan bij de thema's die de basisschool belangrijk vindt en
de pedagogisch medewerkers bieden op een speelse manier
gestructureerde activiteiten rond de lopende thema's aan. Wij
bieden de kinderen zo een doorlopende leerlijn gedurende de dag
en blijven respect houden voor de vrije tijd na school.
De buitenschoolse opvang zorgt voor een vertrouwde ‘thuiskom plek’
waar altijd iemand is om gezellig mee te kletsen of om leuk mee te
spelen. Daarnaast zijn er veel leuke, spannende en gezellige
activiteiten te doen. We organiseren knutselactiviteiten, theater,
koken, dans en muziek en timmeractiviteiten. Er zijn knutseltafels,
er is een computer, een Nintendo, een Wii, een poppenhoek,
bouwhoek, een podium voor optredens en nog veel meer. Ook maken
we uitstapjes naar bijvoorbeeld het park en het bos, gaan we een
middagje schaatsen, bezoeken we een museum en organiseren we
samen met andere BSO’s spannende voetbaltoernooitjes. De
kinderen mogen zelf meebepalen wat we gaan doen. Hoe gekker, hoe
leuker... Maar gewoon lekker rustig op de bank met een boek, kan
natuurlijk ook.
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In samenwerking met De Spiegel worden er naschoolse activiteiten
georganiseerd zoals taal activiteiten, kookactiviteiten, dans,
buitensport enz.
De opvang is gekoppeld aan de school waar uw kind naartoe gaat.
Onze pedagogisch medewerkers halen de kinderen van school en
brengen ze naar de BSO. Bij voorschoolse opvang brengen de ouders
de kinderen naar de BSO en de pedagogisch medewerkers zorgen
dat de kinderen op tijd in de klas zitten.
Dit schooljaar zullen er naast de brede school activiteiten op school
ook leuke workshops en activiteiten worden georganiseerd door de
BSO.
Deze zijn in de eerste plaats voor de kinderen die de BSO
bezoeken, maar bij voldoende beschikbare plaatsen zijn vriendjes en
vriendinnetjes van school en andere schoolgenoten ook welkom deel
te nemen. Om u op de hoogte te brengen van wat er wordt
georganiseerd, zullen wij berichten plaatsen in de nieuwsbrief van
school.
In de vakantie zorgen wij dat er een extra aantrekkelijk programma
is met diverse uitstapjes en activiteiten. De BSO voegt in de
schoolvakanties samen met BSO Anansi.
Deze BSO is gevestigd in de basisschool Tamarinde en ligt aan de
Schaarsven. Bij vakantieopvang zorgen ouders zelf voor het vervoer
van het kind van en naar de locatie. TintelTuin biedt vakantieopvang
tijdens alle vakanties van school.
Daarnaast bieden wij ook opvang op de schoolvrije dagen (bijv.
studiedagen/margedagen).
Meer informatie over speelmateriaal en activiteiten kunt u vinden in
de pedagogische werkwijze op de site van TintelTuin.
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De BSO biedt:
– lieve en professionele pedagogisch medewerkers
– leuke activiteiten
– op maandag t/m vrijdag naschoolse opvang tot 18.30 uur
– op maandag, dinsdag en donderdag voorschoolse opvang
vanaf 07.15 uur

–

opvang tijdens vakanties en schoolvrije dagen/studiedagen
Het is daarnaast mogelijk om incidenteel gebruik te maken van
opvang. U kunt hierover contact opnemen met Ilona Buis op
06-39113265
Interesse?
Kijk voor meer informatie op www.tinteltuin.nl of neem contact op
met de afdeling relatiebeheer, telefoonnummer 020 4939347 en via
e-mail relatiebeheer@tinteltuin.nl
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